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RESUMO 

Atualmente, para processar e analisar os dados coletados de um ensaio de rendimento 

relativo (Index Test) de turbinas hidráulicas utilizam-se planilhas. Porém, uma das 
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limitações da utilização dessas planilhas, é o fato de não identificar o ponto de máximo 

rendimento durante o ensaio, sendo necessário coletar vários pontos da combinação entre 

abertura do distribuidor e das pás do rotor para se obter um melhor resultado, aumentando 

o tempo do ensaio e, consequentemente, a indisponibilidade da unidade geradora para a 

produção de energia elétrica. Outro aspecto é que durante a operação das planilhas pode 

ocorrer erro humano, fazendo com que se despenda um tempo excessivo para obter os 

valores corretos, resultando em um aumento no custo do serviço executado. Neste 

contexto, foi desenvolvida uma ferramenta computacional para ensaios de rendimento 

relativo em turbinas Kaplan que, além de obter os mesmos resultados das planilhas, define 

o melhor ponto de rendimento da turbina durante os ensaios por meio do método de 

regressão polinomial de terceira ordem. Esse trabalho tem como objetivo apresentar a 

ferramenta computacional desenvolvida e testes realizados para a validação deste sistema, 

com dados de ensaios de rendimento realizados na usina hidrelétrica de Santo Antônio, 

assim como os resultados obtidos pela ferramenta computacional. 

 

Palavras-chave: Ensaio de rendimento; Turbinas Kaplan; Turbinas Bulbo; Index Test; 

Winter-Kennedy. 

 

ABSTRACT 

Currently, spreadsheets are used to process and analyze the data collected from a relative 

performance test (Index Test) of hydraulic turbines. However, one of the limitations of 

using these spreadsheets is the impossibility to identify the maximum yield point during 

the test, and the need to collect several points of the combination between the wicket gate 

and the propeller blades to obtain a better result. This situation leads to an increase of the 

time for testing and, consequently, the more unavailability of the generating unit to 

produce electrical energy. Another aspect is that during a spreadsheet operation, human 

error may occur, causing excessive time to obtain the correct values, and increasing the 

costs. In this context, a computational tool was developed to test relative performance of 

Kaplan turbines based on the traditional spreadsheets, but better identifying the optimum  

operational performance of the turbine during the tests supported by the third polynomial 

regression method. This work aims to present a computational tool developed and tests 

performed for the validation of this system, with data from yield tests carried out at the 

Santo Antônio Hydroelectric plant, as well as the results obtained by the computational 

tool. 

 

Keywords: Performance Test; Kaplan Turbine; Bulb Turbine; Index Test; Winter-

Kennedy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A geração hidrelétrica representa aproximadamente 60,75% da matriz energética 

brasileira, segundo informações da ANEEL (2019), sendo considerada uma importante 

forma de geração de energia elétrica, por ser uma fonte de energia renovável, ter um baixo 

custo de produção e possuir um alto rendimento em comparação a outras fontes de 

geração. 

No caso de uma turbina hidráulica, o rendimento é uma variável importante para 

avaliação de uma usina hidrelétrica. Através do rendimento, é possível verificar se as 



Brazilian Journal of Development 
ISSN: 2525-8761 

90437 

 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, p. 90435-90454 sep.  2021 

 

características do equipamento que está sendo adquirido estão de acordo com as que 

foram contratadas pelo cliente. Na fase de operação é possível verificar o comportamento 

da máquina ao longo do tempo porque, devido a desgastes e outros fatores, o equipamento 

tende a perder eficiência. Entre os tipos de ensaios de rendimento, o Index Test, ou Ensaio 

de Rendimento Relativo, é um dos mais utilizados. Neste método, os valores obtidos do 

rendimento são calculados com base no valor de rendimento máximo garantido pelo 

projeto da turbina. 

As turbinas hidráulicas do tipo Kaplan constituem um dos principais tipos de 

turbinas utilizados em hidrelétricas. Sua principal característica é possuir pás móveis no 

rotor, permitindo o ajuste do ângulo das pás para diferentes vazões, controladas pelo 

regulador de velocidade em função da abertura do distribuidor, e com isso obter o melhor 

rendimento para uma grande faixa de operação.  

A turbina Kaplan foi inventada pelo engenheiro Victor Kaplan em 1912, sendo 

concebida a partir de turbinas axiais a hélice, segundo Macintyre (1983). Foi 

desenvolvida para operar em instalações com pequenas e médias quedas, e grandes 

vazões. Possui como principal característica a capacidade de movimentar as pás do rotor, 

podendo assim, ajustar-se para obter o melhor rendimento em função da vazão de água, 

controlada pela abertura do distribuidor. A Figura 1 apresenta uma turbina Kaplan e seus 

principais componentes. 

 

Figura 1 - TURBINA KAPLAN E PRINCIPAIS COMPONENTES 

 
FONTE: MACINTYRE (1983). 
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A turbina tipo Bulbo, é uma variação da turbina Kaplan, tendo como diferenças o 

invólucro (bulbo onde encontra-se o gerador) imerso na adução e a posição da turbina, 

sendo instalada na horizontal enquanto a Kaplan na vertical. A Figura 2 apresenta uma 

turbina Bulbo. 

 

Figura 2 - TURBINA BULBO 

 
FONTE: MACINTYRE (1983). 

 

O distribuidor é um sistema de pás móveis que controla a vazão de água que passa 

pela turbina. Este sistema é composto por um mecanismo de bielas e manivelas que 

movimentam as pás do distribuidor. Este mecanismo é acionado através de um 

servomotor do regulador de velocidade, como mostrado pela Figura 3. 

 

Figura 3 - DETALHES DO DISTRIBUIDOR 

 
FONTE: VIANA (2012). 
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Durante a operação da turbina, a abertura das pás do rotor depende da abertura do 

distribuidor, e esse valor é determinado pela curva de conjugação, que é uma combinação 

entre a abertura do distribuidor e das pás do rotor para diferentes quedas líquidas, e é 

obtida através de ensaios de rendimento. 

Para o caso das turbinas Kaplan, o ensaio é realizado em duas etapas. Na primeira 

etapa é feito o ensaio no modo Oncam, em que é realizada uma tomada de carga com a 

turbina no modo conjugado para obter a curva de rendimento da turbina e levantar a curva 

de conjugação utilizada no regulador de velocidade. No modo conjugado, o regulador de 

velocidade ajusta o ângulo das pás do rotor em função da abertura do distribuidor. Durante 

este processo, é realizada a medida da potência gerada, da pressão diferencial entre a 

entrada e saída da turbina, e valores da pressão na adução e sucção para o cálculo do 

rendimento. A curva de rendimento obtida no ensaio é comparada com a curva de 

rendimento obtida a partir do diagrama de colina da turbina, e assim, verificar se este 

equipamento está operando de acordo com o projeto considerando a incerteza de medição. 

A Figura 4 mostra um exemplo comparando a curva de rendimento obtida pelo 

diagrama de colina ou dados teóricos, em azul, e a curva de rendimento obtida pela 

primeira etapa do ensaio, em vermelho. 

 

Figura 4 - EXEMPLO DE CURVA DE RENDIMENTO TEÓRICA E OBTIDA PELO ENSAIO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

Na segunda etapa do ensaio, ou ensaio no modo Offcam, é realizada a operação 

com o equipamento no modo não conjugado, que consiste em variar o ângulo das pás do 

rotor e, para cada posição, varia-se a abertura do distribuidor. Este procedimento serve 
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para verificar se a curva de conjugação utilizada pelo regulador de velocidade está 

otimizada e, caso não esteja, levantar uma nova curva de conjugação com melhor 

rendimento. 

Atualmente, para obter os rendimentos e levantar a curva de conjugação, são 

utilizadas planilhas com equações implementadas a partir de normas de ensaios de 

rendimento. As únicas ferramentas computacionais comumente utilizadas são aplicadas 

para a aquisição e processamento dos dados de ensaios, porém não estão disponíveis no 

mercado, pois são desenvolvidas de acordo com a necessidade de quem realiza os ensaios. 

A Figura 5, mostra a planilha principal, utilizada nas duas etapas do ensaio, que 

calcula o rendimento da turbina e as variáveis intermediárias. Nesta planilha, são 

utilizadas como entradas os valores do nível montante, nível jusante, abertura do 

distribuidor, abertura do rotor, pressão de adução, pressão de sucção, pressão diferencial 

e potência gerada. Estas variáveis são inseridas nas colunas J, K, M, N, O, Q, U e AB 

respectivamente. A coluna AF apresenta os valores dos rendimentos e as outras colunas 

as variáveis intermediárias. 

 

Figura 5 - PLANILHA PRINCIPAL UTILIZADA PARA CÁLCULO DE RENDIMENTO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

Na segunda etapa do ensaio, os valores da abertura das pás do rotor, abertura do 

distribuidor, potência do gerador e o rendimento da turbina, obtido pela planilha mostrada 

na Figura 5, são inseridos na planilha apresentada na   
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Figura 6. Esta planilha indica, para cada posição das pás do rotor, os valores de 

maior rendimento e a abertura do distribuidor que corresponde a este rendimento. Esta 

planilha é utilizada para levantar a nova curva de conjugação. A   
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Figura 6 apresenta um exemplo com dados obtidos do ensaio de rendimento 

realizado na unidade geradora 30 da Hidrelétrica Santo Antônio. 
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Figura 6 - DADOS DE ENSAIO DA UNIDADE GERADORA 30 DA HIDRELÉTRICA SANTO ANTÔNIO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

A partir dos dados da planilha da   
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Figura 6 é gerada a nova curva de conjugação, utilizando as aberturas das pás do 

rotor, coluna à esquerda, em função da abertura do distribuidor com valores de maiores 

rendimentos encontrados, coluna à direita.   
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Figura 7 apresenta um exemplo de curva de conjugação gerada a partir dos dados 

de ensaio. 
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Figura 7 - EXEMPLO DE CURVA DE CONJUGAÇÃO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

A desvantagem da utilização de planilhas, ou realizar o cálculo de forma manual, 

é o tempo para obter o resultado e o erro humano que pode ocorrer durante essa operação, 

fazendo com que se despenda um tempo excessivo para obter os valores corretos, 

resultando em um aumento no custo do serviço executado. 

Para cada ensaio de rendimento, as quantidades de pontos adquiridos são 

diferentes sendo necessário ajustar as planilhas antes da realização do serviço. Após o 

ensaio, também são realizadas alterações nas planilhas para o processamento dos dados 

de ensaio, geração de gráficos e elaboração do relatório. O tempo médio utilizado para 

todo esse processo após o ensaio é de 40 horas. 

Um outro aspecto verificado durante a realização dos ensaios é que, utilizando as 

planilhas para obter a nova curva de conjugação, não se considera o ponto de maior 

rendimento da máquina e sim o de maior rendimento encontrado nos dados do ensaio. 

Este fato pode ser verificado analisando os dados apresentados pela   
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Figura 6. A partir destes dados, construindo-se curvas de rendimento da turbina 

em função da abertura do distribuidor para cada posição das pás do rotor, como 

apresentado na Figura 5, verifica-se que, para cada curva, pode haver uma região com um 

rendimento maior que o ponto determinado pelo ensaio.  

Analisando a Figura 8, na curva à direita, na cor laranja, considera-se a abertura 

das pás em 77,62% e a abertura do distribuidor variando entre 85 e 98%. Nesse caso, 

utilizando a planilha mostrada na   
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Figura 6 para gerar a curva de conjugação, o maior rendimento da turbina se obtém 

com abertura do distribuidor em 95%. 

 

 

Figura 8 - CURVAS DE RENDIMENTO EM FUNÇÃO DA ABERTURA DO DISTRIBUIDOR PARA 

DIFERENTES ABERTURAS DAS PÁS DO ROTOR 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

A Figura 9 apresenta uma região da Figura 8 ampliada, mostrando com detalhes a 

curva da abertura das pás do rotor para 77,62%, e indicando o ponto do rendimento 

encontrado pelo ensaio e a região com maior rendimento. O impacto de utilizar o 

rendimento encontrado pelo ensaio, seria de estar requerendo uma maior vazão de água 

para gerar a mesma potência. 

 

Figura 9 - REGIÃO COM RENDIMENTO MAIOR QUE O PONTO DETERMINADO 

PELO ENSAIO 
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FONTE: O AUTOR (2019). 

 

Além disso, a ferramenta indicará um ponto de operação com o melhor 

rendimento da turbina durante o ensaio, podendo assim testar e validar esse ponto 

sugerido pela ferramenta durante este procedimento. A vantagem da utilização da 

ferramenta computacional, em relação às planilhas, é obter uma curva de conjugação para 

operar a unidade geradora em uma faixa com maior rendimento da turbina.  

O resultado deste trabalho tem como benefício otimizar a execução do serviço de 

ensaio de rendimento e a operação de unidades geradoras com turbinas do tipo Kaplan 

porque, diminuindo o tempo gasto com a manipulação das planilhas, reduz-se o valor de 

recurso humano gasto no serviço e, utilizando uma curva de conjugação com um maior 

rendimento da turbina, reduz o consumo de água e consequentemente obtém-se um 

incremento operacional e financeiro da usina. 

 

2 ESTUDO DE APLICAÇÃO 

Para os testes e validação da ferramenta computacional, foram utilizados dados de 

ensaios realizados na Hidrelétrica Santo Antônio, ensaios previstos no projeto P&D 

intitulado “Desenvolvimento de Técnicas de Deposição de Revestimentos por Aspersão 

Térmica Robotizada para Redução de Desgaste por Erosão e Cavitação em Turbinas 

Hidráulicas”; 

O ensaio de rendimento, para a validação da ferramenta computacional, foi 

realizado na unidade geradora 13, na Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no período de 
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22 a 27/07/2019. A unidade geradora utilizada no ensaio, possui uma turbina Kaplan de 

4 pás. 

Para os ensaios, foram instalados transdutores de pressão nas tomadas de entrada 

(adução) e na tomada de saída (sucção) da turbina. Os valores destas variáveis são 

utilizados para obter o valor da queda líquida. 

Para determinar a vazão pelo método de Winter-Kennedy, foi instalado um 

transdutor de pressão diferencial. 

Os dados de abertura do distribuidor, abertura das pás do rotor, potência gerada, 

nível montante e jusante foram adquiridos diretamente do próprio sistema da usina devido 

à dificuldade para a instalação de instrumentos medição destas variáveis. 

No período em que foi realizado o ensaio, a queda líquida estava em 

aproximadamente 21 metros. Para essa queda líquida, de acordo com o diagrama colina 

fornecido pelo fabricante, a turbina pode operar entre 38 a 75,5 MW. Neste ensaio, foram 

definidos 6 patamares para avaliação do rendimento entre os valores de 38 a 74 MW. 

Na primeira etapa foi realizado o ensaio com a unidade geradora no modo 

conjugado, para o levantamento da curva de conjugação utilizada pelo regulador de 

velocidade e a curva de rendimento. Os dados aquisitados pelos sistemas da usina e pelo 

sistema da National Instruments, nesta etapa do ensaio, foram inseridos manualmente na 

ferramenta computacional durante o ensaio e os resultados foram gerados durante esse 

processo. A Figura 10 e Figura 11 apresentam, respectivamente, a interface da ferramenta 

computacional com os dados de entrada e os resultados das variáveis calculadas. 

 

Figura 10 - DADOS DE ENTRADA DA PRIMEIRA ETAPA DO ENSAIO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

  

Figura 11 - RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA DO ENSAIO 
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FONTE: O AUTOR (2019). 

 

Nessa primeira etapa do ensaio, foi obtida somente a curva de conjugação 

utilizada no regulador de velocidade e a curva de rendimento em função da potência 

gerada, para verificar o comportamento do equipamento. A   



Brazilian Journal of Development 
ISSN: 2525-8761 

90452 

 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.9, p. 90435-90454 sep.  2021 

 

Figura 12 e Figura 13 apresentam a curva de conjugação e rendimento obtidos pela 

ferramenta computacional. 
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Figura 12 - CURVA DE CONJUGAÇÃO UTILIZADA PELO REGULADOR DE VELOCIDADE 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

   

Figura 13 - CURVA DE RENDIMENTO OBTIDO PELA FERRAMENTA COMPUTACIONAL 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

A segunda etapa, ensaio que é realizado no modo não conjugado, foi realizada 

fixando-se a abertura das pás do rotor encontrada em cada patamar de potência na 

primeira etapa e, para cada valor desta variável, variou-se a abertura do distribuidor 

coletando os dados necessários para os cálculos dos rendimentos. A   
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Figura 14 apresenta os dados de entrada e, Figura 15, os resultados das variáveis 

calculadas na tabela à direita para a segunda etapa. Devido à elevada quantidade de dados, 

somente parte deles está sendo apresentada nesta imagem. 
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Figura 14 - DADOS DA SEGUNDA ETAPA DO ENSAIO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

Figura 15 - RESULTADOS DA SEGUNDA ETAPA DO ENSAIO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

A partir dos dados da segunda etapa do ensaio, o módulo de otimização da 

ferramenta sugeriu possíveis aberturas com maiores rendimentos, indicadas pela Figura 

16. 
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Figura 16 - VALORES DE ABERTURA SUGERIDOS COM MELHOR RENDIMENTO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

  

Para a verificação dos valores indicados pelo módulo de otimização, durante o 

ensaio foram avaliadas somente 4 aberturas sugeridas pelo sistema. Devido ao tempo 

limitado pela usina para a realização dos ensaios, não foi possível verificar os pontos com 

melhores rendimentos sugeridos pela ferramenta computacional, para as aberturas das pás 

do rotor de 2,91 e 4,91%. 

Durante o ensaio, foram ajustadas no regulador de velocidade as aberturas do 

distribuidor conforme a Tabela 1, porém, devido à característica do sistema de controle 

do regulador de velocidade, as aberturas do distribuidor reais tiveram uma pequena 

diferença em relação aos valores solicitados. Para cada posição da abertura do 

distribuidor, os dados adquiridos foram inseridos na ferramenta computacional para obter 

o rendimento. Na Tabela 1, são apresentados os valores desta verificação. 

 

Tabela 1 - RENDIMENTOS CALCULADOS PARA ABERTURAS SUGERIDAS 

Abertura do distribuidor 

solicitada 

[%] 

Abertura real do 

distribuidor 

[%] 

Abertura 

das pás do 

rotor 

[%] 

Potência 

gerada 

[kW] 

Rendimento 

[%] 

57,51 55,65 15,90 52946 94,21 

60,35 60,07 22,91 60500 94,58 

64,80 64,94 29,93 67402 94,31 

65,77 65,84 37,88 74219 94,22 

FONTE: O AUTOR (2019). 

 

A curva de rendimento em função da abertura do distribuidor, fornecida pela 

ferramenta computacional considerando também os dados da Tabela 1, é apresentada pela   
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Figura 17. 
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Figura 17 - CURVA DE RENDIMENTO EM FUNÇÃO DA ABERTURA DO DISTRIBUIDOR OBTIDA 

PELA FERRAMENTA COMPUTACIONAL 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

A partir dos pontos de melhores rendimento das curvas da   
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Figura 17, a ferramenta computacional gera uma nova curva de conjugação para estes 

dados otimizados, apresentada na  

Figura 18. 

 

Figura 18 - CURVA DE CONJUGAÇÃO PARA OS DADOS OTIMIZADOS 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

Para avaliar e validar a ferramenta computacional, os resultados dos rendimentos 

obtidos por este sistema foram comparados com os resultados obtidos pelas planilhas. Na   
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Figura 19, são apresentados os resultados e dados da segunda etapa do ensaio. 

Nesta planilha, os valores identificados na cor vermelha representam a abertura do 

distribuidor e potência com maiores valores de rendimento para uma determinada 

abertura das pás do rotor. 
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Figura 19 - PLANILHA PARA VERIFICAR MAIORES RENDIMENTOS DA UG13 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

Com os resultados da planilha da   
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Figura 19, é gerada a curva de conjugação com o melhor rendimento como pode 

ser observado na Figura 20. 

 

Figura 20 - CURVA DE CONJUGAÇÃO LEVANTADA COM MAIOR RENDIMENTO 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

 

Na Figura 21, são comparadas as curvas de rendimento em função da potência 

para a curva de conjugação utilizada no regulador de velocidade (RV), obtida na primeira 

etapa do ensaio, para a curva de conjugação obtida utilizando as planilhas e para a curva 

de conjugação obtida pela ferramenta computacional, estas duas últimas obtidas na 

segunda etapa. 

 

Figura 21 - RENDIMENTO EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA PARA AS CURVAS DE CONJUGAÇÃO 

OBTIDAS NOS ENSAIOS 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 
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O critério utilizado para verificar se há necessidade de alteração na curva de 

conjugação instalada no regulado de velocidade, é se o rendimento da segunda etapa do 

ensaio é maior que a faixa de incerteza encontrada na primeira etapa. Analisando as 

curvas da Figura 21, verifica-se que em alguns pontos o rendimento com a curva de 

conjugação obtida pela ferramenta computacional fica acima da faixa de incerteza de 

medição. No caso do rendimento utilizando a curva de conjugação obtida pela planilha, 

nenhum ponto ficou acima da faixa de incerteza. Portanto, para esse caso, utilizando a 

ferramenta computacional é possível garantir um ganho no rendimento alterando os 

pontos da curva de conjugação que estão acima da faixa de incerteza de medição. 

Para a potência de 53 MW, a partir da Figura 21, os dados otimizados 

apresentaram um rendimento de aproximadamente 0,56% maior que o rendimento da 

curva de conjugação instalada, considerando a incerteza de medição. Porém, à medida 

que a potência aumenta essa diferença se reduz. 

A incerteza de medição calculada para o rendimento é de aproximadamente 2%, 

calculada a partir dos dados dos instrumentos e equações da norma IEC 60041 (1991). 

Em relação ao tempo total gasto utilizando a ferramenta computacional, 

considerando o tempo para a parametrização antes do ensaio e o tempo utilizado após o 

ensaio, foi de 3 horas. Já no caso das planilhas, o tempo total considerando a manipulação 

antes e após o ensaio, foi de 10 horas. Sendo assim, a redução de tempo utilizado nesse 

processo seria de 7 horas. 

 

3 CONCLUSÕES 

A ferramenta computacional foi utilizada durante o ensaio de rendimento, para a 

realização de testes e validação, e os resultados foram comparados com os da planilha. 

Na primeira etapa, cujo objetivo é levantar a curva de conjugação utilizada no regulador 

de velocidade e o rendimento da turbina, a ferramenta computacional apresentou os 

mesmos resultados que as planilhas.  

Na segunda etapa, dos 4 pontos sugeridos pela ferramenta computacional e que 

foram verificados no ensaio, 2 possuíam rendimentos maiores que os pontos obtidos pelas 

planilhas, e acima da faixa de incerteza de medição, podendo-se assim sugerir alteração 

desses pontos no regulador de velocidade para otimizar a unidade geradora nessa faixa de 

operação. O ponto com melhor resultado teve um rendimento de 0,56% maior que o valor 

do rendimento da curva de conjugação utilizada no regulador de velocidade, considerando 

a incerteza de medição. 
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Utilizando a planilha é possível obter os mesmos resultados da ferramenta 

computacional, sendo necessário aumentar a quantidade de pontos de aquisição da 

variação do distribuidor para cada abertura das pás do rotor. Mas isso implica no aumento 

de tempo do ensaio, já que para a coleta de cada ponto é necessário aguardar a 

estabilização da unidade geradora, devido ao transitório do sistema que ocorre na 

alteração da vazão. Porém, com o tempo limitado para o ensaio, por motivos operacionais, 

não foi possível coletar mais pontos. 

Com a ferramenta computacional, foi possível diminuir o tempo para obter os 

resultados do ensaio, já que não há mais necessidade de manipulação das planilhas e a 

ferramenta já gera os resultados para o relatório, reduzindo-se assim o custo do serviço. 

Além de reduzir o custo do serviço, aumentando a competitividade no mercado, com a 

redução do tempo para executar uma determinada atividade obtém-se a maior 

disponibilidade do funcionário para executar outros trabalhos. 
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